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Volám sa Ondrej Kurbel, mám 40 rokov, som 
Seredčan, architekt, skaut, manžel a otec troch
detí. Venujem sa práci s mládežou, 
environmentálnym témam, lokálnej politike a 
dobrovoľníctvu vo viacerých občianskych 
združeniach. Od roku 2018 pôsobím ako 
poslanec mestského zastupiteľstva v Seredi a 
ako člen viacerých komisií pri mestskom 
zastupiteľstve.

V Seredi som vyrastal, vychovávam tu svoje 
deti a budem rád, ak aj oni raz budú chcieť
v tomto meste žiť. Vidím viaceré oblasti, v 
ktorých by sme mali ako mesto zabrať a reálne 
tak zlepšiť jeho fungovanie, dynamiku a 
koncepčnosť jeho rozvoja a v neposlednom 
rade, zapracovať na zlepšení služieb 
obyvateľom.

Ako dobrovoľník, ktorý sa práci s mládežou 
venuje už 7 rokov, a ako člen viacerých 
občianskych združení pôsobiacich v našom 
meste, mám osobnú skúsenosť, aké sú potreby
a s akými problémami sa stretávajú. 

Za posledné štyri roky som ako poslanec 
mohol lepšie nazrieť do fungovania
samosprávy, a tak mám jasnú predstavu,

čo by som chcel zmeniť, aby naše mesto 
napredovalo lepšie.

Viem, čo je robené dobre, na čom sa dá stavať,
ale aj to, akým oblastiam treba venovať viac 
pozornosti a kde sú potrebné skutočné zmeny. 
Také, aby v konečnom dôsledku profitoval 
občan, a aby dostal od našej samosprávy viac.

Uvedomujem si, že priniesť výraznú zmenu vo 
viacerých oblastiach nedokážem sám. Ale som 
presvedčený, že s ľuďmi, s ktorými som tvoril aj
tento dokument, ako aj s ďalšími 
podporovateľmi, ktorí nám vyjadrujú podporu, 
to dokážeme. 

Dobrý primátor musí mať okolo seba tím ľudí, 
ktorí sú v konkrétnych oblastiach takpovediac 
„doma“. Preto som veľmi rád, že na príprave 
programu som mohol spolupracovať s ľuďmi 
ochotnými už dlhé roky venovať svoju energiu 
a čas k zlepšovaniu občianskej spoločnosti v 
našom meste.

 

Ondrej Kurbel                
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01. Sereď, ktorá je estetická a kvalitne sa 
rozvíja
Verejné priestory v meste Sereď sú dlhodobo v nevyhovujúcom 
stave. Absentuje jasná koncepcia, dizajn manuál verejných 
priestorov, aj vízia intenzívnejšieho urbanistického rozvoja.  
Mesto nemá obsadenú pozíciu mestského architekta. Jednotlivé 
investície prichádzajú náhodne ako súčasť investičných aktivít 
mesta, obnovy sa realizujú bez toho, aby prinášali pridanú 
hodnotu. Výsledkom je nekoncepčnosť a rozpačitý dojem z 
verejných priestorov. 

A. Rozvoj mesta
V rámci rozvoja mesta uvažujeme o troch kategóriách rozvojových projektov. Pracujeme s  dlhodobou
vízou pre mesto Sereď, ktorá nebude realizovateľná za jedno volebné obdobie, ale nastaví jasné 
smerovanie jeho budúceho rozvoja. Investície väčšieho rozmeru, ktoré výrazne ovplyvnia kvalitu života
v Seredi v oblasti kultúry, športu, cestovného ruchu, trávenia voľného času, či bežného života, radíme 
medzi nosné rozvojové projekty. Máme navrhnuté aj viaceré mikroprojekty, ako rýchle zásahy, 
ktoré môžu priniesť zlepšenie vzhľadu mesta a jeho verejného priestoru.

Dlhodobá vízia pre mesto
Uvedomujeme si potrebu kvalitného dlhodobého priestorového plánovania a rozbehnutia strategických 
projektov, ktoré nebudú zasahovať len jedno volebné obdobie. Kvalita plánu rozvoja a jeho 
udržateľnosť má byť výsledkom konsenzu práce odborníkov a širšej verejnej diskusie. Chceme vytvoriť
pozíciu mestského architekta a iniciovať zriadenie inštitútu mestského plánovania v rámci regiónu 
alebo kraja. Územný rozvoj nášho mesta je limitovaný z východnej strany riekou Váh, spolu s 
uvažovaným vodným dielom Sereď - Hlohovec a zo západnej strany železničnou traťou. Ako riešenie 
tohto stavu s potenciálom vytvorenia nových rozvojových plôch mesta navrhujeme: 

• Severný obchvat mesta - rozbehnutie procesov, príprava projektov a krokov potrebných k 
vybudovaniu napojenia Čepeňa na rýchlostnú cestu R1. Vytvorenie nového mimoúrovňového 
prejazdu (ponad/popod) železničnú trať, tak ako s tým počíta platný územný plán mesta Sereď, 
rozšírenie a napojenie existujúcej komunikácie na Trnavskú ulicu by vytvorilo možnosť 
jednoduchšieho dopravného napojenia celej severnej časti mesta. 
Zároveň by sa tak významne odľahčila dopravná situácia a dopravné uzly v centre mesta 
(svetelná križovatka) a presmerovala by sa tranzitná nákladná doprava, čo by malo pozitívny 
dosah na všetkých obyvateľov mesta Sereď. Vytvorenie severného obchvatu by zároveň 
umožnilo územný rozvoj ďalšej časti katastra mesta a vytvorilo potenciál pre vybudovanie 
novej obytnej zóny. Územný rozvoj bude mať priamy dosah na ceny pozemkov a dostupnosť 
bývania v našom meste. 
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• Zmena územného plánu - okrem zmien súvisiacich so severným obchvatom a vytvorenia 
nového rozvojového územia pre bývanie, je to najmä vytvorenie nových vhodných plôch pre 
rekreáciu a šport (vyriešenie možnej polohy kúpaliska, lesoparku, ihrísk a športovej haly).

• Zadržiavanie vody v meste - riešenie konceptu a zásahov vychádzajúcich z metodiky 
hospodárenia s dažďovou vodou v mestách.

• Rozvoj konceptu lesoparku ako kultivovaného prírodného prostredia pre trávenie voľného 
času v súlade s platným územným plánom mesta.

Nosné rozvojové projekty

Medzi takéto projekty radíme investície väčšieho rozsahu, ktoré pripravíme po projekčnej a 
administratívnej stránke tak, aby bolo možné na ne získavať financovanie z externých zdrojov.  
Zlepšeniu čerpania fondov a grantov by malo napomôcť personálne posilnenie oddelenia projektového 
manažéra mesta. 

Odbornosť v rozhodovaní, kvalitu územného plánovania a tvorby verejného priestoru by malo zvýšiť 
zriadenie inštitútu mestského plánovania, ktoré chceme iniciovať.
Uvedomujeme si finančnú náročnosť projektov, zvyšujúce sa výdavky aj nestabilitu príjmov miest. 
Cieľom je preto vytvoriť zásobu kvalitných  projektov (aj na základe architektonických súťaží), s ktorými
sa budeme uchádzať o mimorozpočtové zdroje a realizovať tie z nich, na ktoré budeme schopní 
zabezpečiť (spolu)financovanie.

Na to, aby sa Sereď stala atraktívnym miestom pre život, chceme riešiť aj tieto projekty:
- vybudovanie letného kúpaliska (umelé, resp. prírodné kúpalisko),
- postupná obnova a sprevádzkovanie priestorov kaštieľa,
- riešenie stavu kultúrneho domu (pasportizácia stavu a využívania mestských budov a ich 

obnova),
- opravy chodníkov a ciest na základe zverejňovaných objektívnych kritérií
- obnova a prestavba Námestia republiky a priľahlých ulíc (vytvorenie reálneho centra mesta),
- mestská športová hala (vysporiadanie a obnova existujúcej haly alebo výstavba novej),
- obnova mestského futbalového štadióna, 
- oprava existujúcich a budovanie nových cyklotrás (dopravné aj rekreačné) aj v spolupráci s 

trnavským samosprávnym krajom (TTSK) a Slovenským cykloklubom (SCK),
- rozšírenie parkovacích kapacít (aj formou viacúrovňového parkovania),
- vyhliadková veža v areáli parku (náznaková rekonštrukcia centrálnej hradnej veže na nádvorí 

kaštieľa),
- nové mestské nájomné bývanie (viac v časti 05. Sereď, ktorá sa dokáže postarať o všetkých)

Chceme dosiahnuť, aby bolo mesto Sereď príjemným miestom pre život. Chceme, aby mladí ľudia z 
nášho mesta neodchádzali, naopak, aby sa do neho radi vrátili. Aby tu rodiny vychovávali svoje deti a  
vnúčatá. Dôležitým prvkom je preto možnosť poskytnúť takýmto ľuďom dočasné bývanie, možnosť 
usadiť sa a vytvoriť si tak pevné zázemie, ale aj tráviť kvalitný voľný čas, či žiť vo funkčných verejných 
priestoroch.

Mikroprojekty ako rýchle riešenia
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Časová náročnosť prípravy projektov, ale i ekonomické vyhliadky na nasledujúce obdobie dávajú 
význam aj menším a finančne nenáročným zásahom vo verejnom priestore. V rámci možností mesta 
sa chceme popasovať s následkami klimatickej krízy, narastajúcim teplom a suchom, ale aj prinášať 
aktuálne trendy z oblasti verejného priestoru a pomôcť tak občanom budovať si ich pozitívnejší vzťah k
mestu, v ktorom žijú. 

Medzi rýchle zásahy, takzvané mikroprojekty navrhujeme:
• koncept otvoreného mesta:

- odstránenie trvalého oplotenia medzi amfiteátrom a parkom, 
- obnova a sprístupnenie záhrady za stavebným úradom, 
- vytvorenie verejne prístupného parku v areáli polikliniky,
- riešenie bezbariérových prístupov do verejných budov

• opravy a rekonštrukcie ihrísk a športových plôch vo všetkých častiach mesta, 
• výsadba stromov aj na miestach, kde sú dnes nevyužívané spevnené plochy a vedenia 

inžinierskych sietí (s použitím koreňových chráničiek),
• realizácia dažďových záhrad,
• riešenie zatienených priestorov s lavičkami,
• oddychové a rekreačné zóny pri Váhu,
• oprava dlažby na Námestí republiky, doplnenie mobiliáru a zelene,
• vybudovanie výbehov pre psy; rozšírenie siete odpadových košov pre psie exkrementy, 

používanie ekologických rozložiteľných vreciek na psie exkrementy namiesto plastových 
vrecúšok.

B. Upravené a bezpečné verejné priestory
Verejné priestory sú priestory, v ktorých žijeme. Sú to priestory pre všetkých ľudí, pre občanov nášho 
mesta. Mali by im slúžiť, pôsobiť esteticky, príjemne a ľudia by v nich mali tráviť čas radi. Realita je 
však iná. Upravené verejné priestory absentujú, vo väčšine sú zanedbané a nevyužívané. Priestory sú 
aktuálne prioritne tvorené pre dynamickú a statickú automobilovú autodopravu, nie pre ľudí.

Podporujeme koncept centra mesta ako priestoru pre stretávanie sa ľudí a kultúrne podujatia 
obnovou priestoru Námestia republiky a priľahlých ulíc. Na Námestí slobody s potenciálom 
organizovania kultúrnych podujatí navrhujeme zastrešenie malého pódia a funkčné prvky chladenia.

Na históriu sedemstoročného mesta môžu odkazovať aj ulice samotného mesta. Drobné stavebné 
prvky, ktoré by slúžili ako náznaková rekonštrukcia - vyznačenie pôdorysu staršieho, zaniknutého 
kostola na Námestí republiky či umelecké dielo odkazujúce na prvú konskú železnicu vedúcu z 
Bratislavy cez Trnavu do Serede, kanalizačné poklopy so symbolmi mesta a ďalšie môžu spríjemniť
život domácich obyvateľov, ale zároveň zatraktívniť Sereď v očiach návštevníkov. Vlastný mestský 
dizajn vianočnej výzdoby na princípe reflexných ozdobných prvkov by bol len doplnením už inak 
pekného mesta.

Kvalitné a trvácne rekonštrukcie povrchov chodníkov s využitím rôznych stavebných materiálov 
podľa povahy lokality by mali byť základom pre rekonštrukcie ulíc. Celkový dojem verejných priestorov 
však musia doplniť aj menšie prvky a celková čistota verejných priestorov a údržba zelene. Pre 
spríjemnenie verejného priestranstva by bolo potrebné odstránenie starých a esteticky nevhodných
prvkov v meste, ako napríklad rôzne poškodené zábradlia, stĺpiky a poškodené betónové kvetináče. 
Prvky mestského mobiliáru by mali byť osadené na základe jednotnej koncepcie, podľa 
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vypracovaného manuálu. Na základe viac ako sto podnetov od občanov mesta1 vieme, že obyvatelia 
žiadajú viac lavičiek a prvkov tienenia pre združovanie sa a porozprávanie sa. Na miestach 
vyžadovaných obyvateľmi mesta na základe ďalšieho aktívneho prieskumu by boli takéto prvky 
osadené.

Redukcia reklamného smogu v podobe odstránenia nelegálnych reklamných plôch a kompletnej 
pasportizácie všetkých existujúcich plôch vrátane plôch na prenájom, v spolupráci s novým jednotným 
mestským dizajnom aj na plagátoch v meste, by pôsobili pokojnejšie, estetickejšie a obyvatelia by boli 
lepšie informovaní o dôležitých oznamoch mesta, keďže ich pozornosť by tak nebola presýtená.

Pri budovaní mesta musíme myslieť na všetkých jeho obyvateľov. Aby bola Sereď prístupná a 
bezpečná aj pre najmenších obyvateľov, ľudí s postihnutím, seniorov či ľudí vracajúcich sa 
domov v neskorých hodinách, musíme zabezpečiť:

• inklúziu všetkých obyvateľov si predstavujeme ako bezbariérovosť na chodníkoch, 
priechodoch pre chodcov či v mestských inštitúciách,

• prvky detského ihriska, najmä hojdačky a šmykľavky, umiestnené v tieni stromov, 
prípadne ak je zeleň ešte nízkeho vzrastu, doplnením umelého tieniaceho systému,

• moderné riešenia, rôznorodosť zamerania ihrísk pre rôzne vekové kategórie, podpora tzv. 
vnútromestskej turistiky,

• ihriská riešiť aj so zázemím a mobiliárom, tienením a zdrojom pitnej vody,
• úprava športovísk a ihrísk tak, aby boli atraktívne aj pre mladšiu generáciu,
• v opustených a tmavých uliciach a parkoch osadiť doplnkové zdroje svetla a tzv. safety

pointy, teda špeciálne stĺpy s osvetlením a priamym napojením na mestskú políciu. 

C. Životné prostredie a odpadové hospodárstvo
Téma životného prostredia začala výraznejšie rezonovať medzi ľuďmi najmä v posledných rokoch, 
kedy sa negatívne vplyvy správania sa človeka k prírode začali reálne premieňať do hrozieb v podobe 
záplav, nadmerného sucha, silného vetra, či iných živelných javov. Životné prostredie je však 
prostredie, v ktorom žijeme a jeho kvalitu ovplyvňujeme aj svojimi dennodennými rozhodnutiami 
a aktivitami. Úlohou mesta je vytvoriť pre jeho obyvateľov vhodné podmienky na takéto rozhodnutia 
a skvalitniť tak životné prostredie v meste. Okrem podpory environmentálne vhodného správania 
obyvateľov je úlohou samosprávy aj snaha o zlepšenie kvality ovzdušia, príprava na zmenu klímy 
a budovanie fungujúcej environmentálnej infraštruktúry.

Zeleň v meste

Zeleň v meste plní súčasne niekoľko dôležitých úloh, medzi ktoré patrí čistenie vzduchu, 
zachytávanie dažďovej vody, tvorba tieňa, znižovanie hluku, je domovom pre vtáctvo a ďalšie 
živočíchy a pôsobí esteticky a aj pozitívne na psychiku človeka. Ľudia vnímajú najmä veľké množstvo 
výrubov vyrastených starších stromov a nedostatočnú náhradnú výsadbu, ktorej navyše trvá dlhé roky,
kým dorastie a bude plniť svoj účel.

V oblasti životného prostredia so spojitosťou so zeleňou pripravujeme tieto riešenia:

• Rozvoj mesta takým spôsobom, aby sa množstvo zelene postupne zvyšovalo,
• a to dopĺňaním na miesta kde absentuje, ale aj formou náhradnej výsadby a pri 

rekonštrukciách ulíc, sídlisk a všeobecne verejných priestorov. Každý projekt 

1 Zber dát bol realizovaný v roku 2019 občianskym združením KC PRIESTOR v rámci projektu Sereď 2.0, v 
spolupráci so seredskými skautmi zborom 82. Polaris Sereď a OZ Vodný hrad.
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rekonštrukcie verejných priestorov musí myslieť aj na túto skutočnosť a hľadať riešenia, 
ako zakomponovať aj zelené plochy. 

• Veľmi citlivo zvažovať rozvoj mesta na úkor zelených plôch, respektíve, rozvoj je možné 
aplikovať aj na už existujúcich spevnených plochách práve implementáciou zelene ako 
súčasti revitalizácie. 

• Zachytávanie dažďovej vody úpravou chodníkov, žľabov či samotných zelených plôch, 
dokáže zabrániť záplavám v prípade návalových dažďov a zároveň efektívne zabezpečí vlahu 
pre zeleň, lepšiu vlhkosť ovzdušia a v lete aj nižšie teploty prostredia.

• Starostlivosť o náhradnú výsadbu, najmä o mladé stromy a kríky, je základom pre fungujúci 
kolobeh života takejto zelene.

• Starostlivosť cez správnu výsadbu, zalievanie a rezy musí byť zabezpečená v 
dostatočnej miere personálne aj technicky. Je nevyhnutné aj vzhľadom k množstvu 
mladých stromov posilniť tento tím najmä v letných mesiacoch. V starostlivosti o zeleň 
navrhujeme opätovné vytvorenie funkcie mestského záhradníka a finančne a 
participatívne zaujímavú obnovu mestského skrášlovacieho spolku.

• výsadbu stromov odporúčame aj na miestach, kde sú dnes nevyužívané spevnené 
plochy a vedenia inžinierskych sietí (s použitím koreňových chráničiek).

• V mestách sa začínajú objavovať tzv. lúky, zelené plochy, kde je namiesto trávnika vysadená 
zmes lúčnych kvetov a tráv.

• Takéto plochy sú po prvotnej fáze bezúdržbové, lepšie zachytávajú dažďovú vodu a sú 
aj domovom pre väčšie množstvo živočíchov ako bežné kosené trávnaté plochy. Ide 
však o niekoľkoročný proces a jeho účinky je preto možné vyhodnotiť až po uplynutí 
tohto obdobia. Pri takýchto riešeniach je kľúčový správny výber lokality, kde sú takéto 
lúčne plochy vhodné. 

Environmentálne záťaže

V rámci mesta Sereď sa podľa Informačného systému environmentálnych záťaží nachádza celkovo 5 
záťaží, pričom najväčšou z nich sú Niklová huta - areál bývalého podniku a skládka lúženca. 
Okrem týchto registrovaných veľkých záťaží sa však v meste nachádza množstvo menších 
nelegálnych skládok odpadu.

Napriek tomu, že kompetencie mestskej samosprávy sú oklieštené pri riešení jednej z najväčších 
envirozáťaží národného charakteru - niklovej huty, jej ruky nie sú úplne zviazané. Mestská samospráva
má možnosti pravidelného zisťovania aktuálnej situácie a požadovania spolupráce pri riešení tejto 
envirozáťaže zo strany ďalších verejných a štátnych inštitúcií. Zo svojej pozície by komunikáciu mala 
smerovať na:

• Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý je majiteľom a správcom automatickej 
monitorovacej stanici kvality ovzdušia umiestnenej na Vinárskej ulici od októbra 2020. Napriek 
tomu, že je umiestnená mimo hlavného dopravného ťahu, ako je tomu v iných mestách, už po 
pár dňoch merania ukázala zhoršené hodnoty jemných prachových častíc. Pre mesto Sereď je 
zároveň dôležité, že stanica nemeria hodnoty SO2 s typickým zápachom, s ktorým sme sa v 
Seredi už mohli stretnúť. Nemeria ani hodnoty CO či ortute. Riešením by mohlo byť aj osadenie
dočasnej (aj viacerých) staníc v blízkom okolí skládky lúženca a doplnenie meraní 
spomínaných látok v ovzduší na už existujúcej stanici. 

• Ministerstvo životného prostredia, pod ktoré spadá Slovenská inšpekcia životného (SIŽP) 
prostredia, ktorá má právo vykonávať na mieste environmentálnych záťaží kontroly a 
monitoring. Rovnako tak má právo udeľovať pokuty. Samotné ministerstvo vo viacerých 
prípadoch (Dimitrovka, Predajná, Chemko Strážske) iniciovalo práce (čiastočne) hradené zo 
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štátneho rozpočtu na zmiernenie a zneškodnenie environmentálnych záťaží - rovnaký postup 
možno iniciovať aj v Seredi.

• Okresný úrad v Galante, ktorý vydal rozhodnutie popisujúce postup povolený vtedajšiemu 
vlastníkovi skládky. Podľa tohto rozhodnutia mal vlastník skládky začať s postupnou 
rekultiváciou a úpravami skládky tak, aby bola znížená jej škodlivosť pre verejnosť. S pomocou 
štátnych orgánov, by malo mesto Sereď žiadať o dodržiavanie rozhodnutia a bezodkladnú 
sanáciu určených sektorov skládky, ako aj znovu sfunkčenie zavlažovacieho systému a iných 
povinností, ktoré majiteľ skládky na základe rozhodnutia má.

Aj keď nie je priamo v kompetencii a v schopnostiach mesta záťaž v podobe obrovskej haldy lúženca a
areálu niklovej huty odstrániť, mesto má k dispozícii rôzne nástroje, ako môže zasiahnuť.

Samotné mesto Sereď bolo v roku 2018 určené ako príslušný
stavebný úrad zodpovedajúci za územné rozhodnutie o využívaní

územia nachádzajúceho sa pod skládkou lúženca.

Znenie aktuálneho rozhodnutia hovorí aj o povinnostiach právnych nástupcov pôvodných majiteľov 
skládky. Je preto v kompetencii mesta Sereď zistiť, či nie je konanie majiteľov skládky v rozpore s 
týmto rozhodnutím a ak áno, učiniť voči nemu právne kroky.

Dôležitú úlohu má zvýšenie environmentálneho vedomia obyvateľstva. Lepšia informovanosť a 
adaptácia tejto témy cez komunikačné kanály mesta vrátane nových moderných spôsobov je 
nevyhnutnosť. Medzi ne by mala patriť komplexná sekcia na webových stránkach mesta, kde by boli 
zverejnené všetky dostupné materiály a komunikované jasné kroky vo vzťahu k enviromentálnej 
záťaži.

Okrem areálu niklovej huty a skládky lúženca sa v meste Sereď stretávame aj s ďalšími 
environmentálnymi problémami. V posledných rokoch boli zaznamenané viaceré prípady znečistenia 
podzemných vôd. Voda zo súkromných studní, ktorá bola bežne používaná na polievanie záhrad, je 
kontaminovaná neznámou látkou. Pre zdravie obyvateľstva v Seredi je dôležité vykonať riadny rozbor 
studňových vôd a v prípade potvrdeného znečistenia zistiť aj jeho príčinu a následne určiť kroky na 
riešenie tohto problému.

Naopak, povrchové znečistenie spôsobujú aj nelegálne skládky odpadu, ktoré možno nájsť vo 
viacerých lokalitách mesta. Na najčastejšie miesta vývozu takýchto smetí by bolo vhodné nainštalovať 
fotopasce a následne pokutovať tých občanov, ktorí odpad priniesli.

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo sa dotýka každej jednej domácnosti, a to v podobe poplatkov za komunálny
odpad. Ako každá samospráva, aj mesto Sereď sa snaží dosahovať požadované kvóty v pomere 
triedenia odpadu. Práve tento ukazovateľ následne vplýva na výšku poplatkov. Témy separovania 
odpadu, ako aj spracovania biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), sú preto stále aktuálne a 
vyžadujú si vyššiu mieru osvety a lepšiu kontrolu dodržiavania. Dôležitá je však aj transparentnosť pri 
výbere spracovateľov tohto odpadu a takisto aj pri tvorbe ceny. 

Hlavným cieľom pre spoločnosť má byť predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov. Následné 
ekologické spracovanie a triedenie je už len riešením vzniknutého problému s odpadom.
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V tejto oblasti pracujeme s nasledovnými riešeniami:

• Ako základný motivačný prvok k zvýšeniu podielu separovaného odpadu by malo pre 
obyvateľov mesta slúžiť zavedenie platieb len za nimi vyprodukovaný odpad,

• kontajnerové státia na sídliskách sú často využívané aj firmami či obyvateľmi z iných častí 
mesta či z dedín, čím umelo zvyšujú množstvo odpadu pre dané sídlisko. Tomuto javu treba 
zamedziť buď kontrolami a exemplárnym pokutovaním, alebo technickými či stavebnými 
úpravami,

• ako vhodné riešenie sa ukazujú tzv. polopodzemné kontajnery. Rozumným umiestnením by 
v konkrétnych lokalitách mohli znížiť počet stojísk pre smetné nádoby, čím by sa mohol uvoľniť 
ich manipulačný priestor, napríklad pre nové parkovacie miesta. Znížila by sa aj frekvencia 
odvozu. Tieto smetné nádoby disponujú aj so systémom pre uzamknutie a dokážu monitorovať
naplnenosť a urobiť tak ich vývoz efektívnym,

• je potrebné zabezpečiť zvoz kuchynského odpadu pri rodinných domoch aj v zimnom 
období, aby nekončil v komunálnom odpade, pokiaľ domácnosť nevlastní kompostovisko,

• transparentné riešenie výberu spracovateľa BRO na mestskom pozemku v Malom Háji aj s 
prípadnou možnosťou vybudovania kompostoviska.

Negatívny vplyv na životné prostredie má aj doprava. Len okrajovo pre túto oblasť uvedieme 
opatrenie, ktoré by mohlo slúžiť ako vzorový prípad pre efektívne využívanie dopravných prostriedkov. 
Viac o udržateľnej doprave píšeme v časti 02. Sereď, v ktorej funguje doprava.

• zefektívnenie fungovania MsÚ a inštitúcií patriacich pod mesto vo využívaní dopravných 
prostriedkov pri výkone pracovnej náplne zamestnancov mesta - využívanie alternatívnych
ekologických foriem dopravy, ako sú bicykle a kolobežky, a elektromobilita.
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02. Sereď, v ktorej funguje doprava
Dopravná situácia sa našom meste vzhľadom k nárastu počtu 
automobilov postupne komplikuje a stáva sa problematickou. 
Zvýšené množstvo vozidiel spôsobuje nadmernú produkciu 
emisií, hluku, prachu a znižuje bezpečnosť na cestách pre 
všetkých účastníkov premávky, najmä tých zraniteľnejších. Je 
preto kľúčové hľadať a implementovať riešenia, ktoré dokážu 
odľahčiť dopravu v meste a urobiť ho tak príjemnejším pre život.

Vo veľkej miere k tejto situácii prispievajú aj vonkajšie vplyvy, medzi ktoré patrí uzávierka mosta v 
meste Hlohovec, obchádzková trasa v prípade uzávierky rýchlostnej cesty R1, ale aj pripravovaná 
rekonštrukcia mosta ponad železnicu v Seredi. S podobným problémom sa pasujú všetky väčšie 
mestá nielen na Slovensku a na tieto problémy preto už existujú viaceré riešenia. 

A. Verejná doprava
Mestská hromadná autobusová doprava dokáže vzhľadom k malej rozlohe mesta Sereď zabezpečiť 
prepravu osôb plynulo a v pomerne krátkom čase. Ponúka tak obyvateľom mesta možnosť dopraviť sa 
za prácou, vzdelaním či službami a je aj vhodnou alternatívou pre osobné auto, čím dokáže značne 
znížiť počet áut v meste, najmä počas dopravných špičiek.

Základom k tomu, aby bola využívaná, je dobre nastavená frekvencia a počet spojov, ale takisto aj 
dobrá informovanosť občanov.

 Aktuálny grafikon je potrebné aj v spolupráci s väčšími zamestnávateľmi, ale aj v súvislosti s 
rozvojom mesta v časti Stredný Čepeň, lepšie prispôsobiť, aby prioritne pokrývali potreby 
dochádzky do škôl a do práce.

 Preveriť potrebu využívania klasického veľkokapacitného autobusu a zvážiť náhradu 
minibusom.

 Zaviesť skúšobnú prevádzku doplnkových foriem hromadnej dopravy, napr. autobusov na 
zavolanie.

Podpora a propagácia železničnej dopravy je rovnako dôležitá pre obyvateľov mesta 
dochádzajúcich mimo nášho mesta.  Nevyhnutné je vybudovanie bezpečného parkoviska vozidiel ako 
aj bicyklov pre cestujúcich vlakom so zreteľom na správne nastavenie spôsobu jeho prevádzky. 
Pozornosť si zaslúži aj veľmi zlý stav budovy železničnej stanice, ktorej vlastníkom je ŽSR. 

B. Bezpečné cesty
Mestá majú patriť ľuďom, a tak musia byť aj navrhované. Rozhodujúcim faktorom nie je počet áut, ale 
celkové množstvo ľudí, ktorí sa dokážu v rozumnom čase dostať do cieľa svojej cesty.
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Bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky by mala byť prvoradá. Bezpečné chodníky, 
priechody pre chodcov (osvetlené s ostrovčekom alebo s vyvýšeným profilom), cyklistické 
komunikácie, obmedzenia rýchlosti v obytných častiach - zóny 30, pešie zóny či zóny bez áut pri 
školách. 

Je potrebné, aby boli ulice - priestory pred školami bezpečnejšie, čo znamená viac obmedziť 
automobilovú dopravu, uprednostniť peší a cyklistický prístup. Rodičia nevedomky práve tým, že 
privážajú na autách svoje deti priamo pred brány škôl, pretvárajú priestor pred školami na nebezpečný 
a frekventovaný. Deťom navyše chýba potrebný pohyb a socializácia. V školách sa budujú kvalitné 
veľkokapacitné parkoviská pre bicykle a kolobežky, je preto nevyhnutné vytvoriť aj potrebnú 
infraštruktúru, aby mohli plniť svoj účel a motivovať deti aj zamestnancov školy na využívanie týchto 
ekologických spôsobov dopravy.

Rozhodujúcu úlohu v našich mestách hrá cyklistická doprava, ktorá sa nazýva aj dopravou 
budúcnosti. Je ekologická, má pozitívne vplyvy na fyzické aj psychické zdravie človeka a na krátke 
vzdialenosti v mestách je ako stvorená. Základom pre jej rozvoj je kvalitná a bezpečná infraštruktúra. V
kombinácii so železničnou a autobusovou dopravou dokáže vytvoriť fungujúci systém, ktorý dokáže vo 
veľkej miere nahradiť individuálnu automobilovú dopravu.

Základná sieť cyklotrás v rámci mesta je preto kľúčom k čistejšej
a udržateľnej mobilite v meste.

Podporiť túto formu dopravy by mohli aj systémy zdieľaných bicyklov či kolobežiek, ktoré by umožnili 
ľuďom vybrať si alternatívne formy dopravy s jasným systémom fungovania.

• Služba zdieľaných bicyklov dokáže poskytnúť rýchly a efektívny presun v rámci širšieho 
okolia centra s prepojením na sídliská, autobusovú a železničnú stanicu, zdravotnícke 
zariadenia, obchody a služby; dobre nastavené umiestnenie staníc umožní využitie bicykla ako 
alternatívu pre auto bez obáv o parkovanie či odcudzenie; systém je zároveň možné prepojiť aj 
s MHD a zvýhodniť tak majiteľov predplatených lístkov napríklad bezplatným využívaním 
zdieľaných bicyklov.

• Je potrebné prijať usmernenie (VZN) pre používanie elektrických kolobežiek v meste, 
obmedziť maximálnu rýchlosť a určiť pravidlá pre používanie, a to v záujme zdravia samotných 
užívateľov, ale aj verejnosti.

Kľúčové je vybudovanie nosnej cyklotrasy cez mesto na základe už vytvorenej projektovej 
dokumentácie (2023 financie z operačného programu Slovensko - zásobník projektov TTSK). Ale 
nemenej dôležité je aj postupné budovanie ďalších cyklotrás v meste v súlade s koncepciou rozvoja 
cyklistickej dopravy, a to najmä v rámci projektov alebo ako súčasť rekonštrukcií ulíc.

Upokojovanie dopravy v rezidentských častiach mesta je základným nástrojom pre docielenie 
požadovanej úrovne bezpečnosti na cestách. Dopravné značenie či predpisy je však potrebné aj 
dodržiavať, inak sa ich efekt stráca. K tomu by mohli slúžiť okrem klasických spomaľovacích prvkov 
(spomaľovacie vankúše, vyvýšené priechody pre chodcov, umelé šikany či ostrovčeky, dlažobné 
povrchy, kvetináče) aj systémy merania rýchlosti s doplnkovým semafórom. Ten by v prípade 
prekročenia rýchlosti prinútil vodiča zastaviť. Priestupky by sa riešili objektívnou zodpovednosťou. 

Bezpečnosť je potrebné zvyšovať aj všeobecne a to najmä:

 osvetľovaním priechodov pre chodcov,
 budovaním vyvýšených priechodov pre chodcov alebo priechodov s ostrovčekmi (práve 

takéto priechody patria k najbezpečnejším).
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C. Riešenie parkovacích miest
Veľkým problémom aj strašiakom v jednom je parkovacia politika – forma regulácie parkovania 
v meste. Z dôvodu zvyšujúceho sa počtu automobilov je nutné venovať sa tejto téme a hľadať 
efektívne riešenia, ktoré zabezpečia naplnenie potrieb obyvateľov a zároveň budú riešením aj do 
budúcnosti. 

Aktuálna situácia v meste s parkovaním sa postupom času zhoršuje, aj keď je ešte udržateľná. Závisí 
to však aj od konkrétnej lokality. Vyžaduje si efektívne riešenia už dnes, skôr než dospeje do kritického
stavu. 

Ako problematické sa ukazuje nelegálne parkovanie na zelených alebo nezákonne vytvorených 
parkovacích plochách - väčšinou vysypaním kamennej drvy. Vo väčšine prípadov je to však následok 
nepostačujúceho množstva parkovacích miest. Keďže si sídliská, ale aj všeobecne mestské plochy v 
dnešnej dobe vyžadujú viac zelených a menej betónových či asfaltových plôch, je otázka pridávania 
parkovacích miest na úkor zelene nevhodná.

Medzi riešenia, ktoré by dokázali zlepšiť parkovaciu situáciu bez nutnosti úbytku zelených plôch 
radíme: 

• vykonať pasportizáciu parkovacích miest - identifikovať a efektívne označiť existujúce
parkovacie plochy, čo môže mať za následok vyššiu hustotu, a teda aj kapacitu 
parkovania,

• vhodnými dopravnými a stavebnými  úpravami vytvoriť parkovacie plochy na 
existujúcich komunikáciách a spevnených plochách (najmä zjednosmernenie ulíc, resp. 
v prípade vybudovania polozapustených kontajnerových stojísk sa uvoľnia plochy pre 
nové parkovacie miesta, atď),

• budovanie parkovacích domov a parkovísk vo vopred špecifikovaných lokalitách 
(napríklad dvor MsÚ),

• zavedenie rezidentských parkovacích kariet a riešenie parkovania v centre mesta - 
systém za rozumný ročný poplatok zabezpečí prioritu v parkovaní pre domácich šoférov
v závislosti od počtu vozidiel na domácnosť; zmena systému vyhradených parkovacích 
miest (zrušenie zvislého dopravného značenia)

• vytvorenie peňažného fondu mobility, ktorý bude využívaný výlučne len pre rozvoj a 
investície v oblasti dopravy,

• pre prípady podujatí väčších rozmerov by bolo vhodné vybudovať záchytné 
parkovisko na okraji mesta a zabezpečiť v potrebnom rozsahu kyvadlovú dopravu.

Nech už ide o ktorúkoľvek oblasť dopravy, je veľmi dôležité disponovať rôznymi typmi dát, ktoré treba 
zbierať. Následne je potrebné, aby sa pri rozhodovaní vyhodnocovali práve tieto zozbierané dáta a 
rozumne a včas komunikovali s občanmi.
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03. Sereď, ktorá komunikuje s občanmi

Komunikácia mesta je zrkadlom samosprávy. Je vstupnou 
bránou pre občana a jeho pozvánkou na spoluprácu. Mesto si 
vďaka nej buduje vzťah so svojimi obyvateľmi. Môže im načúvať 
a zistiť ich skutočné potreby. Vie ich informovať pred začiatkom 
veľkých zmien, nových projektov, môže si dať poradiť, akým 
problémom sa venovať. Kvalitnou komunikáciou môže mesto 
ukázať, že svojich obyvateľov a obyvateľky považuje za 
dôležitých partnerov.

A.  Komunikačné kanály mesta
V komunikácii mesta smerom k svojim obyvateľom platí to isté, čo v medziľudskej komunikácii. Nie 
vždy sa všetci zhodnú a nie vždy budú všetci nadšení z nových zmien. Rovnako sú však dôležité 
dialógy, v ktorých sú relevantné obe strany - samospráva aj obyvatelia mesta, respektíve odborníci aj 
široká verejnosť.

Osobnými stretnutiami, včasným informovaním, získavaním spätnej väzby a flexibilnými 
spôsobmi komunikácie môžeme dosiahnuť porozumenie. Navrhujeme preto vznik odborného 
komunikačného oddelenia, ktoré takúto komunikáciu bude presadzovať a koordinovať naprieč 
samosprávou aj jej pridruženými organizáciami a organizačnými zložkami.

Aby si informácie nachádzali občanov, a aby nemuseli obyvatelia
mesta “googliť” dôležité oznamy, prípadne o ne úplne

prichádzali, musí byť komunikácia mesta nastavená efektívne. 

Účinná komunikácia je taká komunikácia, vďaka ktorej sa občania bez námahy a včas dozvedia, 
kedy im budú odvezené smeti, kedy bude výpadok elektriny, kedy musia prihlásiť dieťa do škôlky, kde 
sa koná zaujímavé podujatie, ale aj to, ako môžu pripomienkovať stavebné konanie blízko svojho 
bydliska. 

Ako základ pre takúto komunikáciu by bolo vhodné sprehľadniť mestskú webovú stránku. Na jednej 
strane si občania dokážu rýchlo naklikať informácie alebo služby, ktoré hľadajú a na strane druhej, aby 
mestská samospráva včas a transparentne informovala o celých procesoch projektov, a to už v čase 
vízií a strategického plánovania, kedy môže od občanov získať dôležitú spätnú väzbu. 

Dobrým základom pre šírenie informácií z internetových stránok sú funkčné Facebook stránky mesta 
Sereď, cez ktoré sa články, respektíve nové informácie dostávajú k užívateľom sociálnych sietí. Okrem
samotného šírenia informácií poskytujú sociálne siete možnosť cielenej reklamy, respektíve cieľovej 
skupiny tak, aby sa dostali informácie ku konkrétnym ľuďom z konkrétnej sociálnej skupiny (seniori, 
mladí ľudia, rodičia a pod.). 
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Instagramová a mailová (marketingová) komunikácia chýba, čo by bolo vhodné zmeniť, smerom k 
mladšej populácii, nakoľko generácia do 40 rokov tvorí v meste Sereď takmer 45%. 

Transparency International Slovensko je mimovládna organizácia, ktorá hodnotí regionálne periodiká 
po celom Slovensku. K hlavnému komunikačnému kanálu mesta Sereď - Seredským novinkám - sa 
vyjadrila konkrétne takto: “Číslo október 2021, periodika Sereďské novinky prináša iba oficiálny názor 
politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je 
o iných záležitostiach, informácie o budúcich rozhodnutiach sa prakticky nevyskytujú, časť informácií o
aktivitách radnice nemá autora, propaguje vedenie radnice abnormálne často a počet fotiek starostu a 
vedenia radnice je zanedbateľný.”
(zdroj TIS: 
https://hlasnetruby.transparency.sk/podnet/d5b04bd50e0a9708c3342f60caef4e19e678cec7#1) 

Seredským novinkám nechýba iba vyváženosť, ale aj atraktivita a zrozumiteľnosť, ktoré by pomohli 
čitateľom zorientovať sa v dôležitých oznamoch, podujatiach počas nasledujúceho mesiaca alebo 
zaujímavostiach zo Serede a zo života jej obyvateľov či občianskeho sektora. 

Okrem tlačenej verzie Seredských noviniek funguje aj jej online podoba, ktorá takisto pýta po 
aktualizácii pre moderného čitateľa a čitateľku. Prehľadnosť, aktuálnosť a flexibilita článkov môže byť 
pridaná hodnota online podoby novín, ktorá môže byť zdrojom informácií pre obyvateľov mesta. 

Medzi komunikačné kanály mesta patrí aj mestský rozhlas, ktorý je rozmiestnený vo viacerých 
častiach mesta. Vysiela dvakrát denne, v každý pracovný deň, okrem piatka, kedy vysiela jedenkrát v 
doobedných hodinách. Rozhlas je nepochybne komunikačným kanálom, ktorý sa dostane k väčšine 
obyvateľov. Zároveň však spôsobuje psychickú nepohodu, prekáža občanom pracujúcim na zmeny, 
ruší najmenšie deti počas ich denných spánkov. Ak by sa však jeho vysielanie obmedzilo, je potrebné 
prísť s alternatívou komunikácie, ktorá zabezpečí ľahkú dostupnosť informácií aj bez prístupu na 
internet. Je potrebné zaistiť, aby sa dôležité informácie dostali k občanom, a aby neboli obyvatelia 
nútení cielene vyhľadávať informácie v online alebo offline prostredí.

Moderné technológie v spolupráci so zabehnutými kanálmi sú ideálnou cestou k efektívnejšej 
komunikácii pre všetkých. Aktualizácia vizuálu aj obsahu Seredských noviniek a obmedzenie 
vysielania mestského rozhlasu (teda nie jeho úplné pozastavenie) musí prebehnúť ruka v ruke so 
zavedením SMS služby dôležitých oznamov, vytvorením mestskej aplikácie, ktorá by aj vďaka push 
notifikáciám efektívne dokázala prinášať aktuality z mesta Sereď, a reorganizáciou reklamných 
plôch priamo v meste. Reklamný smog, ktorým sme v dnešnej dobe presýtení, by bol obmedzený, 
vďaka čomu by dostali viac miesta a pozornosti práve dôležité a verejnoprospešné aktivity. 

www.sered2022.sk 15

https://hlasnetruby.transparency.sk/podnet/d5b04bd50e0a9708c3342f60caef4e19e678cec7#1


Sereď, v ktorej chceme žiť #teamOndro

Pre budovanie vzťahu samospráva - občania je dôležité, aby
občania vedeli, kedy príde na rad oprava “ich” chodníka, kedy sa
vysadia stromy v “ich” parku alebo aby boli vypočutí pri rozvoji

nového územia v meste. 

Okrem vlastných webových stránok je na tieto účely možné využiť aj online aplikácie tretích strán, 
ako napríklad odkazprestarostu.sk, pocitovamapa.sk a iné.

K účinnej komunikácii pomôže aj jednotný branding mesta, teda marketingová identita mesta. Tá 
môže pomôcť zjednotiť inštitúcie, ktoré sú organizačnými zložkami alebo rozpočtovými organizáciami 
mesta a zároveň im priniesť moderný vzhľad. Nový branding mesta môže pomôcť mestu Sereď získať 
nové prívlastky a zmeniť celkový imidž mesta, ktorý je aktuálne udávaný krimi správami počas 
hlavného vysielacieho času v médiách. Môže tak prilákať nových turistov, ale zároveň zlepšiť vzťah 
obyvateľov k mestu Sereď. 

B. Transparentnosť a relevantné informácie
Mnoho obyvateľov je presvedčených o tom, že mesto sa o ich 
názor nezaujíma, čo nie je veľmi dobrá správa. 
Netransparentnosť a individuálne politické záujmy sú medzi 
bežnými obyvateľmi často zdrojmi frustrácie, prekážkami alebo 
dôvodmi, prečo sa do rozvoja mesta nezapájať, aj keby sa 
naskytla príležitosť. 

Obyvatelia môžu mať pocit, že nie sú do plánov mesta dostatočne zahrnutí, nie sú vypočuté ich názory
a mestské kroky nedostatočne riešia ich potreby. Medzi mestom, jeho jednotlivými inštitúciami a 
obyvateľmi tak panuje nedôvera, ktorá je bariérou pre pozitívne zmeny.

Situácia v súčasnej Seredi v oblasti komunikácie a transparentnosti je v zlom stave, ktorý je v prvom 
rade spoločenským problémom. Zanedbaná komunikácia viedla k strate dôvery a k izolácii 
mestských organizácii, občanov mesta a ďalších účastníkov v meste. Na vzájomnú komunikáciu má 
zároveň priamo vplyv doba rýchleho úsudku a sociálnych sietí, ktorá je plná emócií a predsudkov.

Nové riešenia vidíme v systematickej, transparentnej a kontinuálnej komunikácii, ktorá je ich základom.

V otázkach rozvoja a financovania verejných priestorov, občianskej a kultúrnej vybavenosti, dopravnej 
infraštruktúry a v neposlednej miere dostupného bývania je treba neustále aktívne hľadať dialóg. To je
možné vytvoriť len vo fungujúcom partnerstve postavenom na otvorenej a autentickej dôvere. Princíp 
tvorby spočíva v otvorenejšom, transparentnejšom a participatívnejšom prístupe pri tvorbe 
územného plánu a následne pri procesoch zabezpečujúcich realizáciu rozvoja mesta. 

Aby výsledný materiál neopakoval predchádzajúce chyby, ktoré sa v priestore mesta prejavovali 
konfliktmi, spormi a kontroverziami, považujeme za potrebné: 
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• zamedziť politickému ovplyvňovaniu tvorby a spracovávaniu územnoplánovacej 
dokumentácie a pracovať s odbornými odporúčaniami profesionálov – urbanistov, architektov, 
inžinierov,

• zabezpečiť kapacitné pokrytie príslušných aktivít na odborných útvaroch mesta,
• odstrániť kontroverzie spojené s netransparentným rozhodovaním v súvislosti s 

realizáciou projektov a zámerov mesta, ktoré sú problematické a polarizujú verejnosť (odbornú 
aj laickú) zavedením prehľadnej ľahko dostupnej sekcii na mestskej stránke s možnosťou 
filtrovania o vyhlásených verejných obstarávaniach a obchodno-verejných súťaží spolu s 
výsledkami a rozhodnutiami zaznamenaných v zápisniciach,

• koordinovať a jednotne komunikovať verejné obstarávanie aj v organizáciách v pôsobnosti
mesta,

• zverejňovať odkazy na profily na portáloch, cez ktoré sa realizuje verejné obstarávanie 
napr. Elektronický kontraktačný systém (EKS), Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), prípadne 
ďalšie,

• pri predajoch a nájmoch používať súťažné metódy vždy, keď je to efektívne, nielen vtedy, 
keď to prikazuje zákon,

• pri uzatváraní zmlúv odstrániť aspekty, ktoré investorom ponechávajú široké možnosti pre 
realizáciu, resp. zväzujú možnosti mesta do projektov aktívne zasiahnuť alebo ich úplne 
odmietnuť. Do nájomných zmlúv vždy zahrnúť možnosť vypovedania zmluvy zo strany  
mesta za konkrétnych podmienok,

• zverejniť Register investičných akcií mesta aj v organizáciách v pôsobnosti mesta (obsahuje
prehľad plánovaných investičných akcií v obci) za bežný rok a tri predchádzajúce uplynulé 
rozpočtové roky,

• prednostne uzatvárať zmluvy s dodávateľmi služieb, tovarov alebo stavebných prác na 
obdobie nepresahujúce viac ako 10 rokov, podľa možností spravidla v rámci aktuálneho 
volebného obdobia,

• zverejňovanie plných textov zmlúv vrátane príloh a dodatkov tak, aby sa v nich dalo 
vyhľadávať a umožniť zmluvy zoradiť podľa popisných údajov,

• zaviesť etický kódex verejného obstarávania platný a záväzný pre všetkých zúčastnených na 
procese verejného obstarávania vrátane riešenia konfliktu záujmov na strane verejného 
obstarávateľa titulu nadobudnutia.

V plánovaní, rozhodovaní a schvaľovaní transparentný proces identifikuje zodpovedné orgány a osoby 
v procesoch tak, aby mohla byť uplatnená prísna zákonná postihnuteľnosť v prípadoch 
korupčného správania. Prístup väčšieho počtu účastníkov neovplyvnených netransparentnými 
postupmi umožní zvýšenie konkurenčných ponúk a možné zníženie cien. Zo Serede sa tak stane 
mesto, ktoré eliminuje populistické a ziskom deformované metódy plánovania mesta.

Audit informačných dát mesta je pre rozhodovacie a
schvaľovacie procesy zásadný krok. Stratégiu rozvoja mesta
nemožno založiť na pocitoch či nepresných a neaktuálnych

údajoch. 

Neuváženie demografických faktorov pri plánovaní počtu školských zariadení môže viesť k nemožnosti
umiestniť dieťa do škôlky, školy či školského klubu a nedostatočné informácie o nárokoch na dopravu k
zdržaniam / zápcham. Rozvoj mesta je do veľkej miery podmienený informáciami a kvalitou zákonných
procesov.
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Pre získanie kvalitných dát je potrebné:

• analyzovať štatistické a informačné zdroje mesta na získanie kvalitných analytických 
dokumentov, podkladov a dát potrebných na rozhodovanie a schvaľovanie,

• pri zmene v procesoch zabezpečiť dôkladnú prípravu a prácu odborníkov,
• distribuovať podklady včas a údaje poskytovať v rozsahu potrebnom pre zodpovedné 

rozhodovanie, a to aj pre rozhodovacie, aj výkonné zložky mesta, čiže pre mestské 
zastupiteľstvo, odborné komisie aj odborné útvary mesta. A celý proces komunikovať 
občanom,

• zaviesť efektívnejší a transparentnejší spôsob, ktorý by postupne nahradil často zbytočné 
byrokratické postupy. Aby došlo k cielenej zmene, treba uskutočniť hĺbkový audit reálnej 
odbornej výkonnosti jednotlivých odborných útvarov,

• zverejňovať informácie o možnostiach pripomienkovania konkrétnych návrhov VZN vrátane 
ich archívu na internetovej stránke,

• odstrániť tlak na odborné útvary zodpovedné za vydávanie stanovísk, ktoré sú často aj 
personálne a materiálne podvýživené,

• informovať verejnosť o priebehu a množstve technických problémov, ktoré sú 
s rozhodovacími a schvaľovacími procesmi spojené,

• zverejňovať ekonomické analýzy dopadu v prípade žiadosti o úver  a dopadové štúdie 
v prípade prijatia úveru, a to všetko pri rešpektovaní zásady všeobecnej zrozumiteľnosti,

• zaviesť osobitný režim riešenia sťažností spojenými s porušením etického kódexu 
(zabezpečené chránené oznamovanie nekalých praktík na pracovisku – whistleblowing),

• prijať Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy a Etický kódex zamestnancov 
samosprávy a samosprávnych organizácií, ktorý bude obsahovať:

 riešenie konfliktu záujmov,
 úpravu zneužívania svojho postavenia, služobných informácií a dôvery nadriadeného 

na získanie neoprávnených výhod pre seba alebo svojich blízkych,
 úpravu využívania verejných prostriedkov na osobný prospech,
 úpravu prijímania darov, výhod a podobne,
 úpravu akceptovaného správania a konania po skončení pracovného pomeru,
 sankcie v prípade porušenia ustanovení kódexu.

Procesy posudzovania a schvaľovania sa budú vykonávať
odborne na základe dát a nie emócií.

Dostatok informácií zabezpečí kvalitu v procese schvaľovania investícií a zabezpečovaní služieb pre 
občanov mesta, a následne aj pozitívny dopad aj na ich  kvalitu. V  neposlednom rade sa minimalizuje 
tolerancia k ohýbaniu zákonov a obchádzaniu zákonnosti.

C. Zapájanie obyvateľov do fungovania mesta
Otvoreným mestom je také mesto, ktoré komunikuje a pravidelne 
informuje o procesoch vnútri aj vonku. Otvorené mesto zapája 
obyvateľov do procesu a vytvára zdieľané pochopenie mestského
prostredia cez systémový dialóg. Otvorené mesto nemá čo 
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skrývať a naopak, nebojí sa priznať si chyby. Chyby sú 
prirodzeným produktom rozvoja dynamického mesta.

Dosiahnutie otvorenosti vnímame cez:
• zavedenie rýchleho a verejného spôsobu riešenia podnetov občanov. Zapojiť sa do 

projektu, ktorý prináša moderný spôsob komunikácie samosprávy. Pre nahlásenie problémov 
alebo podnetov využiť  portál odkazprestarostu.sk 

• zavedenie pravidiel umožňujúce občanovi vystúpiť na zasadnutí k ľubovoľnému bodu bez 
predchádzajúceho súhlasu zastupiteľstva. V určitom časovom úseku a limite. 

Participáciu občanov a občianok je možné dosiahnuť aj užšou spoluprácou s neziskovým sektorom. 
Mimovládne organizácie, ktoré pracujú s jednotlivými komunitami, môžu byť predĺženou rukou 
samosprávy pri získavaní spätnej väzby, ale aj dobrovoľníckej práce pre mesto. Prizvaním 
občianskych združení pôsobiacich v meste Sereď a vytvorenie okrúhleho stola pri diskusiách o 
rozvoji mesta, môže samospráva získať kvalitných partnerov pre získavanie potrieb obyvateľov, pre 
nastavovanie vízií pre rozvoj mesta, ale aj ambasádorov pre témy ako práca s deťmi a mládežou, 
komunitné plánovanie, kultúra a šport, práca so seniormi a seniorkami, práca s vylúčenými 
komunitami, životné prostredie, bezpečnosť na cestách a ďalšie.
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04. Sereď, v ktorej to žije
V dnešných uličkách Serede sa jej 700-ročná pýcha neodráža a 
často o nej nevedia ani celé generácie Seredčanov. Mesto na 
Váhu bolo obchodnou rakúsko-uhorskou križovatkou, cez ktorú 
viedla konská železnica, stál tu Šintavský hrad. Naše mesto bolo 
spájajúcim bodom obchodníkov, remeselníkov, 
poľnohospodárov, šikovných rúk, ktoré vyrábali a distribuovali 
tovar do Trnavy, do Viedne, do celého kráľovstva.

Slávu a obchodníkov nám zobrala najmä druhá svetová vojna a fašisti, ktorí v seredských kasárňach 
zriadili pracovný tábor a neskôr aj koncentračný tábor, ktorým prešlo viac ako 16-tisíc ľudí. Väčšina z 
nich vojnu neprežila. Po vojne prišli do Serede, rovnako ako na celé Slovensko, komunisti, ktorí 
prepísali charakter nielen ľudí, ale aj mesta. Priniesli novú architektúru, zhodili storočné domy, postavili
nové fabriky, vrátane niklovej huty, ale aj vystavali nové sídliska, ktoré stoja dodnes. 

Aktuálny imidž mesta je písaný najmä hlavnými správami a policajnými raziami. Pričom história 
sedemstoročnej Serede by sa mohla odrážať v jej verejnom priestore aj v kultúrnych podujatiach, ktoré
by prilákali pozornosť nielen “domácich”, ale aj turistov z iných miest. Sereď má potenciál dostať sa na 
kultúrnu mapu Slovenska.

Kultúru nevnímame iba ako výtvarné umenie alebo ako divadelné predstavenie. Kultúru bytia vnímame
ako komplexný prístup k životu, k hodnotám, ktoré môžeme ako mesto zastávať. Kultúru 
chápeme ako základný prvok spoločnosti, z ktorej pramení aj náš vzťah k miestu, v ktorom žijeme a k 
ľuďom, s ktorými tu spoločne bývame. Takisto ju vnímame ako pozvánku pre ľudí z iných miest, ktorí 
môžu prísť do Serede pocítiť atmosféru malého mesta so silnou históriou, ale aj s aktuálnym trendami, 
ktoré môžu zaujať moderného človeka.

Mestskú kultúru v Seredi určuje rozpočtová organizácia zriadená mestom Sereď - Dom kultúry. 
Spadajú pod ňu organizačné jednotky:

• Dom kultúry,
• Mestská knižnica, 
• Mestské kultúrne stredisko NOVA,

• ktoré prevádzkuje aj Kino NOVA,
• Fándlyho Fara - mestské múzeum.

Dom kultúry v Seredi pravidelne organizuje mestský jarmok spojený s koncertom známej, často 
zahraničnej, kapely, vianočné trhy a májové slávnosti spojené s Májovým kvetom. Väčšinou 
absentujú, alebo sú vo výraznej menšine, lokálni producenti a remeselníci, umelci a umelkyne. 

Mesto Sereď pod hlavičkou Domu Kultúry organizuje veľké kultúrne podujatia mainstreamového 
charakteru. Rozmery týchto podujatí však prevyšujú návštevný potenciál podujatí v Seredi, čo sa 
ukázalo aj na niekoľkých podujatiach počas leta 2022. Naopak, menšie kultúrne podujatia, ktoré by 
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vyplnili letné víkendy, takmer úplne absentujú. V meste Sereď takisto chýba pravidelný celoročný 
kultúrny program. Mesto zahodilo možnosti novovybudovaného Námestia slobody, ktoré bolo svojím 
charakterom navrhnuté práve na organizáciu kultúrnych podujatí. 

Veľký potenciál na rozvoj kultúry a cestovného ruchu má Sereď najmä v podobe národnej kultúrnej 
pamiatky - Seredského kaštieľa. O jeho naplnenie sa snaží Mestské múzeum v Seredi, ktorého 
ľudské kapacity sú však výrazne poddimenzované, čo je problém, ktorým trpia aj ďalšie organizačné 
jednotky Domu kultúry. Vidíme to napríklad aj v rámci Mestskej knižnice, ktorá prestala s organizáciou 
osvetovo-náučného programu pre deti a verejnosť a počas letných mesiacov obmedzila svoju 
prevádzku.

V oblasti kultúry je v Seredi aktívnych niekoľko mimovládnych organizácií a súkromných firiem, ktoré
organizujú každoročne kultúrne podujatia. Mesto Sereď ich ako samospráva podporuje formou 
jednorazových dotácií. V roku 2022 predstavovali GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY 
sumu vo výške 13-tisíc eur. Pre porovnanie, mesto Galanta vyčlenilo v rozpočte na rok 2022 na 
dotáciu na rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt sumu vo výške 45-tisíc eur.

Mesto Sereď býva často aj spoluorganizátorom kultúrnych podujatí organizovaných tretími stranami, 
čo vychádza z miery podpory, ktorú mesto v takomto prípade organizáciám ponúka. Nezávislé 
podujatie je zaťažené povoleniami zo strany samosprávy, daňami za užívanie verejného priestranstva 
a ďalšími poplatkami, pričom proces schvaľovania takéhoto podujatia je pre bežného občana 
neprehľadný a netransparentný.

A. Kultúrne mesto
Živá Sereď je Sereď, v ktorej funguje celoročná kultúra. Aby sme také mesto mali, musíme poznať 
jej aktuálny stav. Je potrebné vykonať audit nehnuteľností, v ktorých sídlia organizačné zložky Domu 
kultúry a zistiť ich reálne využitie, stav a potenciál, ktorý môžu ďalej napĺňať pre riadenú kultúru alebo 
kultúru a kreatívnu prácu mimovládnych organizácií. Takisto je potrebné bližšie sa pozrieť na samotné 
organizácie riadenej aj neriadenej kultúry a podporiť ich fungovanie na základe ich potrieb. 
Jednoducho povedané, musíme vedieť, ktorá budova na čo slúži a ktorá organizácia čo robí. A 
musí to vedieť aj verejnosť.

Podpora kvalitnej kultúry

Mestská kultúra by mala byť kultúrou na dosah. Príťažlivé a prístupné podujatia sú cestou k prepájaniu
jednotlivých komunít v meste, k lepším vzťahom medzi ľuďmi. Zblíženie ľudí cez jednotlivé témy, ale aj 
príjemne strávený čas len tak po práci či po škole, sú kultúrou, ktoré Sereď potrebuje ako soľ. 

Mestské organizácie musia mať nastavenú jasnú víziu, ktorej sa prispôsobuje aj rozdeľovanie 
financií mestského rozpočtu:

• Mestská knižnica, ktorá je inšpiráciou pre najmenších čitateľov a ich prvým vzťahom s 
kvalitnou kultúrou, 

• mestské múzeum, ktoré je zrkadlom bohatej histórie mesta, ale zároveň využíva moderné 
prvky pre dnešného návštevníka,

• Seredský kaštieľ, ktorý je centrom komorných kultúrnych podujatí,
• Kino Nova a mestský amfiteáter, ktoré sú aj vďaka renovácii obľúbeným miestom mladých 

ľudí, rodín s deťmi, ale aj náročných divákov,
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• Dom kultúry, ktorý je kvalitným organizátorom kultúrnych podujatí, ale aj strategickou 
jednotkou pri rozvoji kultúry a kreatívneho priemyslu v meste a partnerom pre externé 
organizácie a jednotlivcoch aktívnych v oblasti kultúry,

• Základná umelecká škola Jána Fischera Kvetoňa, ktorá je podporovaná ako inštitúcia 
vychovávajúca budúce talenty kultúry a umenia, ktoré budú reprezentovať mesto po Slovensku 
i v zahraničí.

Ďalšie kultúrne organizácie pôsobiace v meste Sereď musia byť z pohľadu mesta vnímané ako 
strategickí partneri:

• Múzeum holokaustu, ktoré je silným partnerom mestskej samosprávy pri rozvoji kultúry, 
cestovného ruchu aj zážitkového vzdelávania,

• mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, ktoré sú 
dôležitým hráčom na poli kultúry a ktoré prinášajú do mesta vysokú pridanú hodnotu pre kvalitu
života bežného obyvateľa či obyvateľky.

Strategický prístup k rozvoju kultúry v meste je iba jednou z častí, ktorá povedie k zmene kultúrneho 
života v Seredi. Nezaobíde sa bez konkrétnych mestských podujatí, ktoré budú reagovať na 
aktuálne trendy, ale zároveň nebudú konkurenciou existujúcich podujatí mimovládnych organizácií. 
Kultúrne podujatia, ktoré mesto organizuje, by mali byť nositeľom kultúrnych hodnôt, zrkadlom histórie 
mesta, prezentáciou regionálnych talentov, ale zároveň atrakciou pre moderného návštevníka.

Transparentnosť, zrozumiteľnosť a atraktivita jednotlivých organizácií a ich podujatí by mala byť 
podporená modernou komunikáciou, k čomu pomôže najmä nový, moderný branding mesta. Vizuál, 
ktorý spojí samosprávu a jej kultúrne organizácie, pomôže bežnému človeku zorientovať sa a vybrať si 
také podujatie, ktoré je pre neho atraktívne. Jednotná komunikácia pomôže aj externým organizáciám 
s návštevnosťou ich podujatí. Mestskému brandingu sa venujeme viac v časti   03. Sereď, ktorá   
komunikuje s občanmi.

Mesto Sereď vypracovalo pre roky 2019-2023 Koncepciu rozvoja kultúry. V rámci nej pomenovalo aj
niekoľko odvážnych krokov, ktoré by viedli k skutočnému rozvoju kultúry. Bohužiaľ, väčšina z nich bola 
nenaplnená, pričom sa nepodarilo zrealizovať ani stretnutie aktívnych mimovládnych organizácií a 
ďalších aktérov v oblasti kultúry.

Koordinácia a podpora organizácií, ktoré pôsobia v rámci kultúry je krok, ktorý samosprávu nestojí 
žiadne peniaze a naopak dokáže priniesť veľa úžitku. Podujatia by boli časovo lepšie koordinované, 
verejnosť lepšie informovaná a zároveň motivovaná k vlastnej iniciatíve pri príprave podujatí alebo 
tvorby a prezentácie vlastnej tvorby. Na základe takýchto stretnutí je preto dôležité vypracovať 
stratégiu na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu po roku 2023 a nastaviť splniteľné ciele, ktoré 
pozdvihnú kultúrny život v Seredi.

V rámci podpory kultúrneho života bude takisto potrebné navýšiť dotáciu na rozvoj kultúry pre 
organizácie aj pre jednotlivcov a podporiť ich vzájomnú spoluprácu, nie boj o “pár drobných”. Je 
dôležité vnímať externé organizácie aj jednotlivcov ako partnerov pri budovaní kultúry v meste a 
nekomplikovať im prípravu podujatí. Mesto by im malo byť nápomocné a procesy pri príprave 
hromadných podujatí by mali byť transparentné, zrozumiteľné a malo by byť možné ich vybaviť s 
jednou kontaktnou osobou v jednej kancelárii.

www.sered2022.sk 22



Sereď, v ktorej chceme žiť #teamOndro

B. Cestovný ruch
Spomínané podujatia majú zároveň šancu zvýšiť turistický potenciál Serede a prilákať tak 
návštevníkov z iných miest a obcí. Cestovný ruch je najsilnejším hospodárskym odvetvím vo svete. 
Každý región je schopný plniť potreby turizmu a rozvoj ponuky v cestovnom ruchu sa musí realizovať 
aj na regionálnej úrovni. 

Náš región má v oblasti  cestovného ruchu veľmi veľký, no žiaľ, v súčasnosti veľmi málo využívaný 
potenciál. Stimulácia a koordinácia turizmu na lokálnej aj regionálnej úrovni nie je súčasťou aktuálneho
výkonu mestskej politiky. Cestovný ruch a turizmus na lokálnej úrovni úplne absentuje. 
Súvisí to aj s problémom ochrany a zachovania pamiatok, na osud ktorých nepriaznivo vplýva zlý 
stavebno-technický stav, byrokracia, nekalé praktiky investorov či slabá informovanosť a povedomie 
verejnosti o pamiatkach.  

Ale ani iné formy alebo produkty cestovného ruchu nie sú rozvíjané. V minulých rokoch boli 
organizované hudobné podujatia, koncerty, ktoré mali potenciál kultúrneho turizmu, ktoré prilákali 
návštevníkov z celého Slovenska a aj zo zahraničia. Tieto však koncepčne a systémovo neboli ďalej 
budované.

Pre cestovný ruch sa ponúka hneď niekoľko atrakcií prírodného,
kultúrneho aj historického charakteru. Perspektívnu príležitosť

dávajú rôzne produkty turizmu. Dá sa zamerať na pocit – zážitok
a zaviesť „zážitkovú ekonomiku“.

Atraktívnymi sa stávajú  priemyselné objekty. Napríklad mesto Ostrava zo svojej najväčšej nevýhody, 
ktorou boli obrovské skrachované fabriky, spravilo konkurenčnú výhodu, pretože sa stali 
vyhľadávanými turistickými atrakciami. Fabriky teraz prinášajú obyvateľom Ostravy väčší osoh ako 
počas svojho fungovania. Úzko to súvisí trendom obľuby technických pamiatok a „retro“ socialistických 
objektov. 

Do popredia sa dostávajú aj aktivity, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu s dôrazom na lokálne 
stravovanie. S tým je spojená ponuka aktívneho pohybu, či už v prírodnom prostredí, alebo aj na 
vybudovaných atrakciách, ako sú napríklad lezecké parky a steny. Tento druh ponuky má vzhľadom na
zhoršujúci životný štýl, stres a nedostatok pohybu pomerne slušný potenciál do budúcnosti. 

Pre čoraz viac turistov sa stáva dôležitým aj ochrana životného prostredia. Takéto záujmy dávajú 
možnosť vzniku ekoturistike.

Podstatou cestovného ruchu v meste Sereď je budovať lokálny 
turizmus s poskytovaním služieb, ktoré majú špecifický 
charakter. 

V prípade mesta Sereď je dôležitá lokalizácia, ktorá má nížinný charakter. Rozvoj turizmu môže byť 
spojený s využitím týchto prírodných predpokladov. Množstvo príležitostí v našom regióne ponúka 
rieka Váh, ako aj blízka priehrada Kráľová nad Váhom. 
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Oblasť okolia Váhu je obľúbenou destináciou viacerých Seredčanov, územie tiahnuce sa od Horného 
Čepeňa až k Dolnej Strede je dokonca nostalgickým miestom pre mnohých obyvateľov. Jej 
revitalizácia by pomohla zvýšiť kvalitu života v Seredi, ale aj zlepšiť stav životného prostredia. Územia 
v okolí Váhu sú totiž namiesto vychádzkových trás pre rodiny častou destináciou pre nelegálne skládky
odpadu. Ponúka aj možnosť v spojení návratu človeka k prírode a budovanie ekoturizmu, ako sú 
včelie miesta, terapia prírodou, vodáctvo, a aj cyklistika ponúkajúce autentický zážitok relaxu vo 
vážskej prírode.

Popri rieke vedie Vážska cyklotrasa, ktorá sa postupne rozširuje. Špecifikum nášho mesta je, že môže 
byť na mape cyklistických trás ako lokalita s ponukou atrakcie v podobe industriálnych pamiatok. 
Pamiatok typických pre obce dolnopovažského regiónu a podunajskej nížiny - vodné mlyny. Pre 
realizáciu tejto atrakcie možno využiť znalostný potenciál občianskeho združenia zameraného na 
osvetu histórie v regióne, ktoré už na nábreží Váhu v meste vybudovalo mini náučný chodník o 
lodných mlynoch a v spolupráci využiť dotačné výzvy a vybudovať repliku lodného mlyna.  

Produkt mlynárstva, na našom území najrozšírenejšieho remesla v  minulosti, je múka. Múka je 
poľnohospodársky výrobok typický pre náš nížinný región, ktorý možno využiť na ponuku 
regionálnych gastronomických špecialít. Bolo by preto vhodné usporiadavať atrakcie vo forme 
gastrofestov s ponukou múčnych výrobkov, ktoré sú v Seredi mimoriadne rozšírené - kváskové, doma 
pečené chlebíky alebo varené slíže a štrúdle. Inšpirácia z blízkeho zahraničia je v rakúskych 
dedinkách, kde sa ponúkajú pokrmy z marhúľ na marhuľových festivaloch.

Cyklotrasa vedie aj popri Zámockom parku a Seredskom kaštieli. V tomto prípade je ponuka závislá 
od problematiky ochrany národných kultúrnych pamiatok a financovania ich obnovy. Preto chceme 
naštartovať ďalšiu postupnú obnovu a využívanie už obnovených častí kaštieľa a parku. Rozvoju 
kultúrneho a turistického života by pomohla nielen rekonštrukcia kaštieľa, ale aj ďalšie atrakcie v jeho 
blízkosti. Do atraktívnej ponuky pre turistov je možné pretaviť históriu spojenú so Seredským 
kaštieľom. Aj Sereď má svoju  „Bátoryčku“, neslávne známu majiteľku seredského kaštieľa grófku 
Listiusovú. Ako vybudovať obchodnú značku v cestovnom ruchu na tomto príbehu možno vidieť na 
rozvinutej turistickej ekonomike obce Čachtice. 

Bohatá história kaštieľa je spojená so slávnymi rodmi Thurzovcov a Esterházyovcov. Rod 
Esterházyovcov vlastnil na území Rakúsko-Uhorska viacero skvostných sídiel. Blízkosť rakúsko-
maďarského pohraničia v spojení s  exkurziami práve po týchto objektoch môže byť základom 
kultúrneho turizmu. Iniciovať regionálnu a nadregionálnu spoluprácu a začať budovať turistický 
potenciál založený na poznávaní esterzházyovských historických sídiel. Exkurzie na území, kde sa 
stretávajú územia troch štátov za účelom poznávania kultúry, prírody, architektúry v spojení s históriou 
otvára mnohé témy a možnosti. Sprievodným javom je podpora lokálnych výrobcov vína, 
špecialít, organizovaním ochutnávok, degustáciou a predajom remeselných výrobkov od 
domácich výrobcov. 

Turistický potenciál Serede postavený na jej histórii rozbehli aj mestské múzeum a Múzeum 
holokaustu, ktoré spadá priamo pod Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry v 
Bratislave. Mestské múzeum však ako organizačná zložka mestskej organizácie potrebuje väčšiu 
podporu v podobe ľudských kapacít aj silnejšej propagácie.
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Na rozvoji cestovného ruchu sa má mesto podieľať svojou
priamou účasťou, respektíve nasmerovaním a naštartovaním a

ďalšie aktivity ponechať podnikateľským/nepodnikateľským
subjektom, pričom si ponechať možnosti koordinácie.

Pre zvýšenie turistického potenciálu a podporu cestovného ruchu je potrebné, aby mesto:
• z hľadiska rozvoja turizmu zohrávalo rolu aktivizátora a koordinátora rozvoja,
• vypracovalo moderne a trendovo nové stratégie zamerané na  segment cestovného ruchu,
• rozvinulo turistiku v spojení s rozsiahlou regeneráciou zdevastovaného územia. Navrhnúť 

turistické trasy po pamiatkach, atrakciách alebo špecifikách vo vybraných lokalitách regiónu,
• spájalo organizácie všetkých zúčastnených aktérov súkromného aj verejného sektoru, za 

účelom tvorby a realizácie spoločných aktivít, kooperácie, vlastného marketingu, starostlivosti o
financovanie neziskových aktivít a zariadení,

• podporovalo právnické subjekty aj občianske združenia formou výziev na projekty, ktoré 
budú zvyšovať hodnotu územia, projekty, ktoré majú svoju hodnotu postavenú na histórii, na 
lokalite, jedinečnosti,

• zameralo sa na budovanie infraštruktúry a technického zázemia potrebného na rozvoj 
cestovného ruchu, aby sa podujatia a atrakcie mohli prepojiť s ďalšími službami,

• organizovalo rozličné tematické podujatia, ako napríklad túra za povesťami, rozprávanie o 
histórii, zážitkové chodníky vážskymi hájmi, ochutnávka regionálnych dobrôt,

• zrkadlilo históriu mesta aj priamo v jeho verejnom priestore.

Pri pomerne nízkej finančnej náročnosti je možné využiť a zhodnotiť danosti prostredia mesta. 
Vytvoria sa tak nové pracovné príležitosti pre podnikateľov pri starostlivosti o turistov. 
Naštartovaný turizmus umožní obnoviť a využívať existujúcu materiálnu základňu vo vlastníctve 
súkromných osôb, ktorá by sa inak nevyužívala. Vzniknú príležitosti pre prípravu stravy pre turistov z 
čerstvo vypestovaných vlastných domácich poľnohospodárskych produktov. Celkovo cestovný ruch  
má pozitívny vplyv na regionálny rozvoj a lokálnu ekonomiku. 

C. Podpora športu
Šport je aktivitou, ktorá priamo buduje pozitívny vzťah ľudí k ich 
mestu. Aktívna reprezentácia Serede či skandovanie “Sereď, 
do toho!” sú momentmi budovania zdravého lokalpatriotizmu 
a zároveň spoločných zážitkov mestskej komunity. Súťažný 
šport, ale aj aktívne trávenie voľného času prispieva k podpore 
fyzického aj mentálneho zdravia obyvateľov všetkých vekových 
kategórií.

Rekreačné športovanie

Na seredskej hrádzi, respektíve títeši, je bežné denne stretnúť množstvo cyklistov, korčuliarov, 
bežcov aj chodcov. Blízky Váh a jeho lužné lesy poskytli ideálny priestor na vybudovanie cyklistických 
trás a okruhov presahujúcich rozlohu mesta Sereď. Cyklistika zažíva v súčasnosti svoj boom, čím 
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prirodzene sledujeme aj zvýšené množstvo cyklistov v teréne. Pre ich väčší komfort by bolo preto 
vhodné uvažovať o alternatívnych trasách, ktoré by neboli tak frekventované aj ďalšími účastníkmi v 
danej lokalite a zároveň riešiť porušovanie zákazu vjazdu motorových vozidiel štvorkolkami. Ich 
jazdenie totiž výrazne zhoršuje stav cyklistických trás a zároveň ohrozuje bezpečnosť cyklistov aj 
chodcov.

Skateboardové ihrisko pri Váhu a mestská hala Relax sú mestskými projektami, ktoré nepochybne 
prilákali veľa pozornosti mladých ľudí pre šport. Ihrisko navštevujú nielen skateboardisti, ale aj cyklisti a
korčuliari, program haly je naplnený rekreačnými športovcami, ale aj členmi súťažných klubov. Viaceré 
mestské športoviská sú však aj lokalitou pre predaj drog, čo odrádza veľa obyvateľov od využívania 
práve týchto mestských športovísk. Je preto nevyhnutné, aby zvýšená policajná hliadka a terénni 
sociálni pracovníci dôsledne riešili vzniknuté situácie, respektíve sa im snažili predchádzať. 

Skrytý a zatiaľ nevyužitý potenciál skrýva v sebe oblasť Váhu a campingu, kde by sa dala vybudovať 
oddychová zóna s možnosťou kúpania sa a vodných športov. V meste Sereď chýba možnosť ísť sa 
v horúcich letných dňoch kúpať a legálne ísť niekam k vode. Počas školského roka môžu obyvatelia 
mesta využívať vo vyhradených hodinách aj plaváreň na ZŠ Juraja Fándlyho či športoviská postavené 
v areáli našich škôl.

Pre rozvoj rekreačného športu a pre rozvoj aktívneho trávenia voľného času navrhujeme:

• budovanie a údržba workoutových ihrísk vo viacerých častiach mesta,
• pravidelná údržba aj značenie cyklochodníkov a vybudovaných športových ihrísk, aby boli 

vždy bezpečné a neohrozovali ich užívateľov,
• údržba seredskej hrádze slúžiacej na športové aktivity občanov, aby pre nekvalitu jej povrchu 

nebola pre nich ohrozujúca,
• využitie plavárne na ZŠ J.Fándlyho pre obyvateľov aj počas prázdninového obdobia a 

sviatkov,
• vybudovanie oddychovej zóny popri Váhu (v campingu) spolu s kúpaliskom - pričom zóna 

by mala slúžiť aj pre rekreačné športy, 
• vybudovanie okruhu s prírodným povrchom v odhadovanej dĺžke asi 2 km - v lokalite od 

skateparku v smere na kemping a späť cez územie lesoparku pre účely športového a 
rekreačného vyžitia; okruh by mohol slúžiť pre nerušený pohyb najmä bežcov, ktorí by sa vyhli 
frekventovanej hrádzi.

Športové kluby - súťažný šport

Viaceré športové kluby registrované v Seredi majú za sebou už dlhoročné skúsenosti, zároveň 
vznikajú nové. Sereď môže byť hrdá na športové úspechy svojich športovcov, športovkýň 
i klubov, ktoré nám už desaťročia robia dobré meno a zviditeľňujú naše mesto doma i v zahraničí.

Každý súťažný šport v našom meste by mal mať vybudované svoje zázemie, ak si to vyžaduje, v 
ktorom môžu prebiehať tréningy aj súťaže. Väčšina klubov je však odkázaná na prenájom športovej 
haly na obchodnej akadémii alebo telocviční na našich školách, mnohé kluby musia cestovať aj do 
iných miest. Pre tieto kluby potom finančné čiastky za prenájom priestorov vyčerpajú takmer celý ich 
rozpočet. 

V rozpočte mesta je každý rok vyčlenená finančná čiastka na podporu športu cez dotácie, určené
na rozvoj športu – napríklad pre rok 2022 to bolo 230 000 €.  Spôsob a podmienky poskytnutia 
týchto dotácií pre jednotlivé kluby určuje všeobecne záväzné nariadenie mesta.  
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Pre spravodlivé podmienky a podporu všetkých športových klubov navrhujeme:

• Dodržiavanie etického kódexu (viď etický kódex v časti 03. Sereď, ktorá komunikuje s 
občanmi - Transparentnosť a relevantné informácie  )   členov komisie, ktorá navrhuje výšku 
dotácie pre jednotlivé športové kluby (konflikt záujmov jej členov, rešpektovanie schválených 
kritérií majúcich vplyv na navrhovanú výšku dotácie,...),

• prehodnotiť podmienky a kritériá majúce vplyv na výšku navrhovanej dotácie,
• postavenie multifunkčnej športovej haly: 

• V aktuálnej situácii je fungovanie športovej haly  na obchodnej akadémii  - jedinej 
športovej haly v našom meste - ohrozené. Jej absenciou sa sťaží existencia florbalistov 
a hádzanárok - klubov, ktorí sa svojimi výsledkami prebojovali do najvyšších športových 
súťaží a dlhé roky reprezentujú naše mesto. Postavená nová multifunkčná športová 
hala by vyriešila nielen ich problémy, ale by pomohla vytvoriť priestory na trénovanie 
ďalším športovým klubom, ktoré sú odkázané na prenájom telocviční a mohla by slúžiť 
aj širokej verejnosti.

• rekonštrukcia futbalového štadióna – potrebná rekonštrukcia starého štadióna by mala byť 
realizovaná za transparentných podmienok a v primeranom rozsahu,

• podpora výstavby nových športovísk pre rozmanité formy športu.
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05. Sereď, ktorá sa dokáže postarať o 
všetkých
Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb vnímame ako základ 
pre kvalitný život. Zabezpečiť starostlivosť o seniorov a 
senioriek, deti a mládež, mladé rodiny či jednotlivcov, ktorí sa 
ocitli v ťažkej životnej situácii, je úlohou mesta nielen zo zákona, 
ale je aj cestou pre budovanie sociálne citlivej komunity. 

Sociálna politika mesta ovplyvňuje život všetkých obyvateľov a obyvateliek. Zameriava sa ako na 
prevenciu, teda predchádzanie negatívnych javov, tak na riešenie už vzniknutých situácií. Pomáha 
najzraniteľnejším skupinám, ale aj širokej verejnosti žiť spokojný život. Dokáže podať pomocnú ruku 
a dennú starostlivosť ľuďom v dôchodkom veku, zlepšiť bezbariérové prostredie pre ľudí s postihnutím,
zabezpečiť hygienu ľuďom bez domova a následne ich zaradenie do spoločnosti, ale aj zabezpečiť, že 
ľudia užívajúci drogy a pracujúci v sexbiznise nie sú zdravotným rizikom pre seba či širokú verejnosť. 
Takisto vie pomôcť mladým rodinám pri hľadaní vhodného bývania alebo finančným darom, ktorý 
vedia rýchlo a jednoducho vybaviť na jednom mieste.

Môže sa zdať, že navrhované investície do sociálnej politiky sú príliš nereálne alebo nenávratné. 
Skúsenosti z iných miest a krajín však dokazujú, že náklady na sociálne služby znížili náklady 
mestskej polície, zdravotníctva a kvalitatívne zlepšili život širokej verejnosti. Zákon o sociálnych 
službách ukladá obciam povinnosť poskytovať tieto služby ich obyvateľom, no občania musia mať 
skúsenosti, že mesto robí pre nich nielen to, čo mu striktne ukladá zákon, ale že pružne, bez 
zbytočných byrokratických prieťahov a citlivo rieši ich situáciu. Podrobne analyzuje a zaujíma sa o 
problémy jednotlivých skupín obyvateľstva a načúva ich potrebám.

Mesto Sereď má vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb. V rámci neho zabezpečuje 
poskytovanie opatrovateľskej služby, prevádzkuje Denné centrum pre seniorov, poskytuje príspevok 
pri narodení dieťaťa, príspevok na stravovanie pre nepracujúcich seniorov, jednorazové sociálne 
dávky. Navrhujeme na týchto službách stavať, zefektívniť ich tak, aby boli prístupnejšie a oslobodené 
od zbytočnej byrokracie a zároveň pridať služby, ktoré pomôžu celej verejnosti.

Naše nasledujúce odporúčania sa riadia spomínaným zákonom a zároveň sledujú inovácie v iných 
mestách i v zahraničí, na ktoré je možné použiť externé financovanie z dotácií. 

A.  Kvalitná sociálna politika
Organizačná štruktúra mestského úradu si žiada zmeny, pretože jedna sociálna referentka nestačí 
na takúto náročnú agendu. Na prácu v teréne je odkázaná na pomoc mnohých neziskových 
organizácií a občianskych združení, ktoré za mesto suplujú terénnu sociálnu prácu a poskytovanie 
ďalších sociálnych služieb. Samospráva s viac ako 15-tisíc ľuďmi si zaslúži kvalitné sociálne oddelenie,
vrátane vlastných terénnych pracovníkov.

V rámci organizačných zmien navrhujeme vytvoriť Komisiu sociálnu a bytovú - ktorá by riešila 
spôsob poskytovania sociálnych služieb v meste a s tým úzko spojené aj nájomné a sociálne bývanie. 
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Okrem dennodenných žiadostí z verejnosti by nastavili ďalšie smerovanie sociálnych služieb v meste 
Sereď a k nemu dôležité vypracovanie kvalitných strategických materiálov.

Komunikácia s obyvateľmi v oblasti sociálnych služieb musí byť
pružnejšia a jednoduchšia.

Obyvatelia by uvítali, keby pri riešení ich konkrétnej situácie (napr. pri žiadosti o jednorazovú  sociálnu 
dávku, príspevku pri narodení dieťaťa a pod.), nemuseli fyzicky obchádzať jednotlivé oddelenia na 
mestskom úrade či iné mestské organizácie za účelom získavania potvrdení o nedoplatkoch. Tieto 
informácie by mali byť dostupné v jednom centrálnom systéme, z ktorého si ho vie referentka 
mestského úradu stiahnuť. Jednotlivé žiadosti by zároveň mali byť ľahko dohľadateľné a vybaviteľné
na jednom mieste, a to buď fyzicky v jednej kancelárii alebo online v jednej online aplikácii.

Sereď sa môže pýšiť mimovládnymi organizáciami zastrešujúcimi tieto služby, ale musí byť 
pripravená byť im silným pilierom a partnerom. Organizácie, ktoré doteraz suplovali služby samosprávy
a predpokladáme, že naďalej budú svoje služby poskytovať, si zaslúžia oveľa väčšiu finančnú podporu 
z mestského rozpočtu. Doteraz sa o finančný balík v celkovej hodnote 30 000 eur uchádza formou
dotácií viac ako 10 takýchto subjektov.2 Výsledkom je, že organizácia, ktorá minie v Seredi na 
poskytovanie sociálnych služieb približne 100-tisíc eur, je z rozpočtu mesta Sereď podporená sumou 
vo výške približne 3-tisíc eur.

B. Jednoduchší život v náročných situáciách
Obyvatelia Serede (seniori, ZŤP, rodičia s kočíkmi a ďalší) sa sťažujú na absenciu bezbariérových 
vstupov na mnohých verejných priestranstvách v meste i vo verejných budovách. Takéto chýbajú aj 
na vstupe do mestskej knižnice, dokonca nie sú ani vo vnútri samotného mestského úradu.

V mnohých častiach mesta sú chodníky i cesty v takom zlom stave, že ľudia pohybujúci sa na 
invalidných vozíkoch majú veľké ťažkosti sa po nich presúvať. Podobné problémy majú aj rodičia s 
kočíkmi či ľudia s inými fyzickými postihnutiami. Pri rekonštrukcii povrchov chodníkov, ciest, ale aj pri 
rekonštrukcii budov sa musí myslieť na odstránenie prekážok pri pohybe všetkých ľudí. Téme 
verejného priestoru pre každého sa venujeme aj v časti 01.   Sereď, ktorá je estetická a kvalitne sa   
rozvíja

Pri preprave k lekárovi by najmä seniorom a seniorkám a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím 
pomohol sociálny taxík, teda prepravná služba, ktorá ich dopraví na miesto vyšetrenia. Zriadenie 
denného stacionára by určite uvítali rodiny, ktoré by potrebovali zabezpečiť dennú starostlivosť o 
svojho staršieho člena rodiny odkázaného na pomoc okolia. Jedáleň pre seniorov, ktorá by pre nich 
bola k dispozícii aj počas víkendov, by uľahčila život nielen danej cieľovej skupine, ale aj ich rodinám. 
Vybudovanie krízového centra pre matky s deťmi a rodiny, nachádzajúce sa v ťažkej situácii, ktoré 
hľadajú bezpečné miesto na premyslenie si budúcnosti.

2 V roku 2022 to boli: Klub zdravotne postihnutých Sereď,Teen Challenge Slovakia n.o. resocializačné stredisko 
pre mužov Sereď, Slovenský zväz zdravotne postihnutých detí a mládeže v Seredi, Občianske združenie Slnko 
jesene, Nezábudka Pata n.o., Združenie Storm, Trnavská arcidiecézna charita (dotácia pre Farskú charitu v 
Seredi), ADOS, POMOCNÍČEK, OZ Nikolka, O.Z. pri Detskom domove v Seredi
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Bývanie “bez domova”

Navrhujeme podporiť výstavbu nájomného bývania ako pomoc mladým rodinám a obyvateľom a 
obyvateľkám mesta Sereď, ktorí si finančne nedokážu zabezpečiť vlastné bývanie. Mesto si vzhľadom 
na svoju veľmi dobrú úverovú kondíciu môže aj formou úveru budovať nové bytové domy (ŠFRB, 
vlastný bankový úver).

Jedným z riešení získavania nájomných bytov môže byť zvýhodnenie developerov, ktorí poskytnú časť
svojich bytov na odkúpenie mestu za nákladové/nízkopríjmové ceny. Ak zaručíme aktívnejší, 
otvorenejší a partnerskejší prístup k bytovým developerom a na druhej strane rýchlejší a 
prehľadnejší postup zo strany mesta, developeri budú motivovaní dobrovoľne poskytnúť vopred 
stanovené percento bytov zo schvaľovaného projektu na účely cenovo dostupného 
nájomného/sociálneho bývania. 

Nájomné bývanie formou sociálnych bytov (v meste Sereď sú to byty na Trnavskej ulici) nemá slúžiť 
na niekoľkoročné bývanie alebo na trvalé zabývanie sa, ale na krátkodobé preklenutie ťažkej, 
nepriaznivej situácie. Časť týchto bytov by mohla byť súčasťou pilotného projektu „Housing first“.

Pomoc pre ľudí bez domova – žijúcich na ulici pre rôzne druhy závislostí alebo pre nečakanú ťažkú 
životnú situáciu:

• Vybudovanie nízkoprahových krízových centier (povoliť ich prevádzkovať iným neziskovým 
organizáciám) za účelom poskytnutia hygieny, opratia oblečenia, nevyhnutnej materiálnej 
pomoci, no hlavne v spolupráci s profesionálnym sociálnym pracovníkom pomôcť občanom 
vrátiť sa späť k plnohodnotnému životu.

• „Housing first“ – časť zo sociálnych bytov vyčleniť ľuďom bez domova, ktorí začínajú 
pracovať a pod dohľadom profesionálneho sociálneho pracovníka ich viesť k návratu do 
predchádzajúceho života.

• Nocľaháreň – vybudovať nocľaháreň, ktorá by spĺňala všetky hygienické podmienky a chránila 
životy ľudí v zimnom období. Ak by sa mesto zaregistrovalo ako poskytovateľ sociálnej služby 
aj pre nocľaháreň, malo by nárok na finančnú dotáciu (v súčasnosti je to 273 € na miesto za 
mesiac).

C.  Práca s deťmi a mládežou
Zákon definuje deti a mládež ako ľudí vo veku od 0 do 30 rokov. Táto skupina tvorí v meste Sereď 
takmer tretinu obyvateľstva, konkrétne ide o takmer 5-tisíc obyvateľov. Tvoria ju najmenšie deti, 
škôlkári, žiaci základných škôl, študentky stredných škôl, vysokoškoláci, ale aj mladí profesionáli a 
profesionálky či mladí rodičia, ktorí zvažujú, v akom meste sa chcú usadiť so svojou rodinou.

Potreby jednotlivých skupín sa výrazne odlišujú a pomenovať ich vedia najlepšie práve oni. Práve 
počúvanie a participácia detí a mladých ľudí na rozvoji mesta môže dopomôcť k tomu, aby získali 
pocit moci, vďaka ktorej rozhodujú o svojom meste, ale zároveň k tomu, aby sa zo Serede stalo mesto,
v ktorom sa chcú neskôr usadiť alebo sa do neho vrátiť.

Práci s mládežou sa v jej mimoškolskom prostredí venujú viaceré mimovládne organizácie. 
Stretávajú sa s deťmi, s mladými ľuďmi, aj s ich rodičmi na pravidelnej báze a sú tak vhodným 
mediátorom pre komunikáciu so samosprávou. Poznajú problémy mladých ľudí, ale aj nápady a sú
ich „staršími kamarátmi“, ktorým dôverujú. 
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Naopak dôvera v oficiálne úrady medzi mladými ľuďmi rapídne
klesá. Až 43% mladých ľudí nedôveruje samospráve obce alebo
mesta3. Je to príliš vysoké číslo na to, aby sa ním mesto Sereď

nezaoberalo a neriešilo jeho zníženie.

V časti 03. Sereď, ktorá komunikuje s občanmi bližšie približujeme body, ktoré pomôže mladým ľuďom,
ale aj ďalším vekovým kategóriám, lepšie rozumieť chodu mesta, mať o ňom aktuálny prehľad a 
zároveň možnosť o ňom rozhodovať.

Rešpektovať, načúvať a byť oporou mladým ľuďom

Mestská rada mládeže ako pracovná skupina, ktorou sa mestské zastupiteľstvo môže riadiť pri 
jednotlivých oblastiach, dopomôže k zapojeniu mladých ľudí do života v meste a zároveň im dá 
možnosť rozhodovať o dianí v meste. Takáto priama participácia je prejavom vyspelej 
demokratickej spoločnosti, ktorá mladých ľudí nevyužíva na marketing, ale priamo sleduje ich potreby 
a snaží sa im ich napĺňať. Napokon, sú to práve mladí ľudia, ktorí najlepšie poznajú problémy 
svojej generácie.

Inšpiráciou, ako takúto mestskú radu mládeže viesť, môže byť obnovenie partnerstva s viacerými 
zahraničnými krajinami a pravidelné študijné návštevy. Pre samosprávu, volených zástupcov a 
zástupkyne, ale aj pre samotných mladých ľudí môže byť takáto návšteva inšpiráciou, ako robiť veci 
lepšie a efektívnejšie. Na zahraničné výmeny, rovnako ako na chod nízkoprahového centra, môžu byť 
využité externé zdroje z európskych dotácií.

Riešiť drogovú problematiku a rizikové správanie mládeže je beh na dlhé trate a jednoznačne nemá 
rýchle riešenia. Alternatívne formy trávenia voľného času za prítomnosti profesionálneho 
sociálneho pracovníka sú však cestou, ako redukovať dopady drogovej problematiky, ale aj 
priestorom na rozhovory s deťmi a s mladými ľuďmi a ich následnú aktivizáciu k dobrovoľníctvu alebo 
minimálne k lepšiemu využitiu voľného času.

Nízkoprahové centrum pre deti a mládež v meste Sereď, ktoré by fungovalo ambulantnou formou na
dennej báze a poskytovalo atraktívnu ponuku voľného času v bezpečnom prostredí, môže byť cestou k
lepšiemu pochopeniu problémov mladých ľudí, ale aj k utužovaniu vzťahov ako medzi mladými ľuďmi, 
tak medzi nimi a mestom. Jeho koordinátor, respektíve prevádzkovateľ, by bol vybraný na základe 
verejnej transparentnej súťaže spomedzi mimovládnych organizácií pôsobiacich v tomto sektore. 

Nie všetci zo skupiny detí a mládeže budú s nadšením navštevovať nízkoprahové centrum. Môžu mať 
pred ním rešpekt, nedôveru, nepoznané prostredie ich môže odradzovať alebo jednoducho sa o ňom 
nedozvedia. Je potrebné vyjsť za deťmi a mládežou priamo do ulíc. 

Podpora terénnej sociálnej práce a budovanie vzťahu s mladými ľuďmi priamo v uliciach mesta 
môže viesť k zníženiu sociálnej deviácie a k lepšiemu komunitnému životu v meste Sereď. 
Rešpektovať, načúvať a byť oporou by mali byť základnými piliermi takéhoto vzťahu.

3 Podľa prieskumu Iuventy, národného inštitútu mládeže
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Okrem mestských sociálnych pracovníkov už dnes pracujú s mladými ľuďmi mimovládne organizácie 
pôsobiace v meste Sereď. Ich prizvaním do diskusií o skvalitnení služieb pre deti a mladých ľudí v 
meste Sereď môže samospráva získať lepšie dáta pre vytvorenie kvalitnej koncepcie pre rozvoj detí 
a mládeže v meste Sereď. Tvorba takéhoto strategického materiálu sa však nezaobíde bez 
prítomnosti aj samotných mladých ľudí. 
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Sereď, v ktorej chceme žiť
Týmto dokumentom nepodávame podrobný návod, ale stimulačný základ, ktorý otvorí viaceré možnosti
riešení. Mnohé riešenia sú súčasťou dlhodobých procesov a ich úspešnosť bude závisieť od neustáleho

kritického vyhodnocovania a overovanie či navrhovanie procesných metodík bude ich prirodzenou súčasťou. 

Budeme vďační za Vašu spätnú väzbu alebo návrhy na doplnenie tohto dokumentu. Vaše podnety môžete
posielať na ondrej.kurbel@gmail.com.

#teamOndro
sered2022.sk
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